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خالد مشعل:

خالد مشــعل ،رئیس پیشــین دفتر سیاسی
جنبش حماس و از فرماندهــان کنونی این
جنبشکهاخیرابهدعوتحزبعدالتمراکش
به این کشور ســفری سه روزه داشته است در
گفتوگو با پایگاه خبــری العمق المغربی در
پاسخ به سؤالی در رابطه با روابط ایران و جنبش
حماس گفت :روابط ما با ایران گسترش یافته
است و ما اصحاب یک قضیه مقاومت هستیم
و به حمایت همه نیاز داریم .ما از قبل با ایران
رابطه داشتیم و همچنان تداوم دارد .به گزارش
ایسنا ،وی با اشاره به اینکه ایران هم در گذشته
و هم در این روزها از مسئله فلسطین و حماس
حمایت کرده اســت و ما از آن تقدیر و تشکر
میکنیم ،افزود :بدون شــک روابط ما با ایران
در چند سال گذشته تحتتأثیر برخی مسائل
قرار گرفت؛ اما این روابط هیچ وقت قطع نشد و
ما حق داریم و واجب میدانیم که با ایران و غیر
ایران سیاست باز در پیش بگیریم .مشعل در
مورد روابط حماس با حزباهلل لبنان گفت :ما
با حزباهلل به عنوان یک مقاومت روابط تاریخی
داریم و خواهیم داشت.

هشدار محرمانه استرالیا
به تحقیقات روسیه و
ترامپ منجر شد
روزنامه نیویورک تایمز میگوید سازمانهای
اطالعاتی آمریکا در پــی دریافت اطالعاتی
محرمانه از دولت اســترالیا بود که تحقیقات
س بین ســتاد انتخاباتی دونالد
در مورد تما 
ترامپ و روســیه را آغاز کردند .به گزارش بی
بی سی ،جورج پاپادوپولوس ،یکی از مشاوران
سیاست خارجی ترامپ ،در ماه مه سال ۲۰۱۶
میالدی در جریــان یک مهمانی در لندن ،به
الکســاندر داونر ،سفیر اســترالیا در بریتانیا،
گفت که روســیه اطالعاتی بــرای «تخریب
چهره» هیــاری کلینتــون در اختیار دارد.
نیویورک تایمز به نقل از چهار مقام ناشناس
آمریکایی و اســترالیایی نوشته است حدود
دو ماه بعد که هزاران ایمیل خانم کلینتون و
دفتر مرکزی حزب دموکرات به اینترنت درز
داده شد ،دولت اســترالیا حرفهای آن شب
جورج پاپادوپولوس را به پلیس فدرال آمریکا
(افبیآی) گزارش کرد.

فلسطین به 22نهاد و
معاهدهبینالمللیدیگر
میپیوندد
منابع سیاسی فلســطین لیست معاهدهها و
سازمانهای بینالمللی را منتشر کردند که
براساس آن قرار است تشکیالت خودگردان
فلسطین به آنها بپیوندد .به گزارش ایسنا ،به
نقل از روزنامه فرامنطقهای الشــرق االوسط،
منابع سیاسی فلسطین اعالم کردند ،پیوستن
فلسطین به عنوان کشور ناظر در سازمان ملل،
به این سازمانها و معاهداتکه برخی از آنها زیر
نظرسازمانمللادارهمیشوند،باعثبهچالش
کشیده شدن اسرائیل در صحنه بینالمللی
خواهد شد .به گفته این منابع ،وزارت خارجه
فلسطین در راماهلل و نماینده دائم فلسطین در
سازمان ملل در حال آماده سازی بستری برای
اجرایتصمیممحمودعباس،رئیستشکیالت
خودگردان فلســطین مبنی بر تالش برای
پیوستن به  ۲۲توافقنامه و پیمان بینالمللی
هستند .عباس در گذشته نیز دست به چنین
اقدام اعتراضآمیزی زده بود تا به رســمیت
شناخته شدن موجودیت فلسطین را به عنوان
کشور امضا کننده این پیماننامهها مانند دیگر
کشورها استحکام بخشد.

دستکم ۸۱خبرنگار
در  ۲۰۱۷کشته شدند
فدراســیون جهانی روزنامهنگاران از کشته
شــدن دســتکم  ۸۱خبرنگار حین انجام
حرفهشان در ســال  ۲۰۱۷میالدی خبر داد.
به گزارش ســایت النشــره ،این فدراسیون
همچنین اعالم کرد که خشــونت و در تنگنا
قرار دادن خبرنگاران و افراد شاغل در بخش
رســان ه طی ســال  ۲۰۱۷میــادی به طور
چشمگیری افزایش یافت .طبق گزارش این
نهاد بینالمللی ،بیشترین خبرنگاران در کشور
مکزیک و بعد کشــورهای دیگری که شاهد
درگیریهایداخلیهستند،مانندافغانستان،
عراق و سوریه کشته شدهاند.
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بیانیه سازمانهای بینالمللی
نسبت به فاجعه انسانی بیسابقه در یمن
اوضاع بحرانی یمن و هشــدارهای پی در پی نهادهای
بینالمللــی از عــدم توانایی عملی این ســازمانها در
قبال فجایع بینالمللی حکایت دارد .ماه هاست که این
سازمانها در مورد فجایع انسانی در حال وقوع در یمن
هشــدار میدهند اما نه تنها هیــچ تغییری در وضعیت
مردمان این کشور جنگ زده ایجاد نمیشود بلکه اوضاع
روز به روز وخیمتر میشود و عمال این سازمانهای حقوق
بشری هیچ اهرمی برای فشــار بر متجاوزین و کمک به
مردمی که در بحرانهای انسانی بهسر میبرند ،ندارد.
سازمان جهانی بهداشــت ،برنامه جهانی غذا و صندوق
حمایــت از کــودکان ســازمان ملل (یونیســف) در
بیانیه مشــترکی نســبت به شرایط انســانی در یمن و
احتمال وقوع فاجعه انســانی بیســابقه در این کشور
هشدار دادهاند.
پــس از اینکه هر یــک از این نهادها به طــور جداگانه
هشــدارهایی در مورد بحران یمــن و وضعیت کودکان
و مردم این کشــور دادند اکنون نوبت بــه صدور بیانیه
رسیده است.
به گزارش سایت شــبکه خبری الجزیره ،در این بیانیه
مشترک آمده اســت :خانوادههای یمنی بیش از ۱۰۰۰
روز است بدون داشتن غذا و آب آشامیدنی سالم و کافی
زندگی میکنند.
این ســه ســازمان بینالمللی از همه طرفهای درگیر
در یمن خواســتند فورا درگیریهــا را متوقف کرده و
امکان ارســال کمکهای بشردوستانه به جنگ زدگان
را فراهم کنند.

در برابر آمارها و ارقام ترسناک از میزان فقر و گرسنگی در
یمن ،جیمز ماتیس ،وزیر دفاع آمریکا در جمع خبرنگاران
در پنتاگون نسبت به کشته شدن غیرنظامیان در جنگ
فعلی در یمن ابــراز نارضایتی کرده و مدعی شــد :اگر
دخالت آمریــکا در این جنگ نبــود ،احتمال افزایش
قربانیان غیرنظامی وجود داشت.
بحــران یمن در راس توجه ســازمان ملــل و نهادهای
انســانی بینالمللی قرار دارد و شرایط در این کشور هر
روز با افزایش حمــات جنگندههای ائتالف عربی بدتر
میشود؛ به طوری که تنها در یک ماه دهها غیرنظامی در
این کشور کشته شدند.
جیمــی مکگولدریک ،هماهنگ کننده امور انســانی
سازمان ملل در یمن به تازگی از موارد نقض حقوق بشر
در یمن از سوی طرفهای مختلف سخن گفت.
یونیسف و سازمان جهانی بهداشت نیز نسبت به تبدیل
بحران انســانی یمن به فاجعهای عمیق هشــدار داد و
اعالم کــرد ۷۵ :درصد از مردم یمن به کمکهای فوری
نیاز داشته و بیش از  ۱۱میلیون کودک هرگز بدون این
کمکها نخواهند توانست زنده بمانند.
این دو ســازمان اعالم کردند :خانوادههای یمنی اکنون
دیگر حاضــر به تحمل یک روز دیگر از جنگ و درگیری
نبوده و محدودیتهای اعمال شده از سوی ائتالف عربی
برای ورود ســوخت موجب وخامت بحران آب شــده و
کار در بیمارستانها را تعطیل کرده است .این امر خود
احتمال شیوع بیشتر بیماریهای واگیردار از جمله وبا
را در پی دارد.

سال نو را یمنی ها باز هم با بدبختی شروع کردند.

طراح :لی مین  /چاینا دیلی

گزارش

یوشکا فیشر :جبههبندیها در خاورمیانه تغییر کرده است

یوشکا فیشــر ،وزیر خارجه ســابق آلمان ،در
مقالهای تحلیلی در مورد تغییر جبههبندیها
در خاورمیانه نوشــته اســت کــه او میگوید
درگیری میان ایران و عربستان ،جای مناقشه
دهها ساله اعراب و رژیم اسرائيل را گرفته است.
به گزارش «دویچه وله» ،یوشکا فیشر مینویسد
مناقشه اعراب و رژیم اسرائیل برای دهها سال
شکلدهنده جبههبندیهای سیاسی و نظامی
در خاورنزدیک و میانه بود ،اما اکنون نشانههای
زیادی حاکی از آن است که این وضعیت در حال
دگرگونی و برهم خوردن است.
وزیر خارجه ســابق آلمان مینویســد :ما در
یک دوره گذار زندگی میکنیــم .در مقیاس
جهانی ،چین در حال آماده شدن برای گرفتن
نقش ایاالت متحده آمریکا بــه عنوان قدرت
رهبریکننده جهان است ،یا دستکم در پی آن
است که در رهبری جهان شریک آمریکا شود.
در خاور نزدیک و میانه پارامترهایی که تاکنون
مشخصکنندهنظمیابینظمیومناقشهدراین
منطقه بودند در حال دگرگونیاند.
حدود صد سال پس از قرارداد سایکس-پیکو،
که از طریق آن دو قدرت استعماری اروپای آن
زمان ،یعنی بریتانیا و فرانسه ،قلمرو باقیمانده
از فروپاشی عثمانی در خاورنزدیک را میان خود
تقسیم و مرزهای آن را متناسب با منافع خود
تعیین کردند ،مرزهایی که امروز نیز معتبرند،
نشــانههای فزاینده حاکی از آن است که این
نظم و طبقهبندی تنشهــای این منطقه ،در
حال برهمخوردن و دگرگونی است.
از ســال  ۱۹۴۸که رژیم اسرائیل تشکیل شد و
نخستین جنگ اســرائیل و اعراب ،که همانند
جنگهای بعدی میان دو طرف ،اسرائيل برنده
آنها بود ،مناقشه میان اسرائيل و اعراب ،منطقه را
تحتتأثیر خود قرار داده بود .از آن به بعد یکی از
پرسشهایبزرگسیاستجهانیاینبودکهآیا
امکان دارد و اگر آری ،چه زمانی میتوان به یک
توازن قابلقبول میان اسرائیل و فلسطینیها

دســت یافت تا در ســایه آن صلح و آرامش در
خاورنزدیک برقرار شود.
در سالهای ۱۹۹۳و ۱۹۹۵که قراردادهای اسلو
میان اسرائیل و فلسطینیها امضا شد ،دو طرف
هیچگاه به این اندازه بــه صلح نزدیک نبودند.
با اینحال در هــر دوی این قراردادها وضعیت
بیتالمقدس حلنشــده باقی ماند ،زیرا بسیار
حساس و پیچیده بود .وضعیت بیتالمقدس
میبایســت در مذاکرات بعــدی حل و فصل
میشــد .اما بعدها مناقشــه اعراب و اسرائیل
اهمیت مرکــزی خود را در منطقه از دســت
داد .دالیل این امر از یک سو مداخله آمریکا در
عراق بود و از سوی دیگر تحوالت موسوم به بهار
عربی .جنگ داخلی سوریه و ظهور گروه داعش
از پیامدهای این دو رویداد بودند.
داعش بعدا با کمک ائتالف بینالمللی به رهبری
آمریکا از بین رفت ،اما اوضاع تازهای در منطقه
شکل گرفت که در آن مناقشه اعراب و اسرائیل
دیگر نقش مرکزی ندارد :اکنون مناقشه اعراب
و اسرائیل جای خود را به مناقشه بزرگتر میان
ایران و عربستان سعودی داده است.
این دو کشور در سوریه ،یمن و در آینده نیز در
لبنان،درحالجنگنیابتیبایکدیگرند.مناقشه

قطر و تحریم این کشــور از سوی همسایگان
عرباش نیز بخشــی از درگیــری میان ایران
یرسد
و عربستان ســعودی اســت .بهنظر م 
حوادث تازه منطقه ،مناقشه حلنشده اسرائیل
و فلسطینیها را به حاشیه رانده است ،تا جایی
که دولت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ تصمیم
گرفت بهطور یکجانبه بیتالمقدس را به عنوان
پایتخت رژیم اسرائیل به رسمیت بشناسد.
هرچند دیپلماتها همانند گذشته درباره روند
صلحخاورنزدیکصحبتمیکنند ،سالهاست
پیشرفتیدراینزمینهدیدهنمیشود،طوریکه
نه از «صلح» خبری هست و نه از «روند» .راهحل
دودولت،کهبهلحاظنظریتنهاراهحلقابلفهم
و متناسب با منافع دو ملت اســت ،بر اثر گذر
زمان و توسعه شهرکسازی رژیم اسرائیل در
کرانه باختری ،روزبهروز بیشتر غیرواقعی جلوه
میکند .تصمیم یکجانبه ایاالت متحده آمریکا
در مورد بیتالمقــدس ،میتواند روند کاهش
اعتبار راهحل دو دولت را تشــدید کند ،طوری
که پرونده راهحل دو دولت عمال بســته شود.
این که آیا این روند در راســتای منافع اسرائیل
است ،میتوان با دالیل محکم در آن تردید کرد.
زیرا جایگزین راهحل دو دولت ،دولت دوملیتی

متشــکل از اســرائیلیها و فلسطینیهاست.
چنین دولتــی قطعا نمیتواند به ســود رژیم
اسرائیل باشد.
اگر امید به راهحــل دو دولت از بین برود ،آنگاه
این پرسش تنها مســئله زمان خواهد بود که
فلسطینیهامبارزهبرایتأسیسدولتمستقل
را به سوی مبارزه برای حقوق برابر شهروندی
تغییر جهت دهند.
بهنظر میرسد که واکنش دولتهای مهم عربی
مانند عربستان ،مصر و اردن به تصمیم ترامپ
درباره بیتالمقدس بســیار نــرم و محتاطانه
بوده اســت .بدیهی اســت که برای عربستان
مناقشــه با ایران در اولویت مطلــق قرار دارد.
بنابراین مقامهای عربســتان سعودی تالش
میکنند از قدرت نظامی رژیم اسرائیل ،بیش
از همه در لبنان و ســوریه ،در مناقشه خود با
ایران بهرهبرداری کنند .زیرا بدون اسرائیل  -و
پشتسر آن آمریکا  -عربستان سعودی خیلی
ضعیفتر از آن اســت کــه بتواند ایــران را به
عقبنشینی وادارد .اما اتحاد رسمی و اعالمشده
میان عربستان و اسرائيل برای هر دو کشور در
منطقه خاورنزدیک هزینهزا خواهد بود.
اما چرا دونالد ترامــپ ،رئیسجمهور آمریکا،
تصمیم به شناســایی بیتالمقدس به عنوان
پایتخت اسرائیل گرفت؟ و چرا این تصمیم در
چنین شرایط زمانی اتخاذ شد؟ البته در مورد
تصمیمهای ترامپ انســان باید بهطور جدی
فاکتورهای غیرمنطقی و غیرعاقالنه بودن را در
نظر بگیرد .با اینحال شواهد زیادی وجود دارد
کهنشانمیدهدتصمیمترامپبهدرگیریهای
هژمونیک در منطقه میان ایران و عربســتان
معطوف اســت و بــا منافع سیاســت داخلی
آمریکا ارتباط کمتری دارد .آیا تصمیم ترامپ
در چارچوب یک جبهه مشترک ضدایرانی در
راستایبازتنظیممناقشهاسرائيلوفلسطینیها
و دوری از پارامترهای کهنه تقسیم سرزمین قرار
دارد؟ آینده این را نشان خواهد داد.

تظاهرات هزاران اسرائیلی علیه فساد نتانیاهو و کابینهاش

هزاران اسرائیلی در شهر تلآویو در اعتراض به فساد دولت دست به
تظاهرات زده و تسریع در روند تحقیقات از نخستوزیر در پروندههای
فساد را خواستار شدند .به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه عبری زبان
یدیعوت آحارونوت ،هزاران شــهروند اسرائیلی با تجمع در میدان
«روچیلد» در مرکز شهر تلآویو در اعتراض به فساد بنیامین نتانیاهو،
نخستوزیر رژیم صهیونیستی پالکاردهایی را در دست داشتند که بر
رویآنهانوشتهشدهبود«،نتانیاهوبایدبهزندانبرود»«،کابینهجهان

مردگان است» و «نتانیاهو به خانهات برگرد تو شکست خوردی».
به نوشــته این روزنامه عبری زبان ،این پنجاه و هشتمین تظاهرات
شهروندان اسرائیلی علیه نتانیاهو و فساد کابینهاش از دسامبر سال
گذشته اســت .طبق گزارش رســانههای عبری زبان ،پلیس رژیم
صهیونیستی از دسامبر  ۲۰۱۶تاکنون هفت مرتبه از نتانیاهو در دو
پرونده فساد مشهور به پروندههای  ۱۰۰۰و  ۲۰۰۰بازجویی کرده
که آخرین آنها روز شنبه انجام شد و حدود چهار ساعت ادامه داشت.

داعش استراتژی ترورهای فردی را در عراق در پیش گرفته است
هشدارها در عراق درباره استراتژی داعش برای «ترورهای فردی»
افزایش یافته است .به گزارش روزنامه فرامنطقهای الحیاه ،اخیرا
برخی شهرهای عراق شــاهد عملیات ترور و حمالت محدودی
هستند که به نظر میرسد باندهای زیرزمینی داعش طی هفتههای
گذشته آن را انجام داده و شخصیتهای مخالف خود را از طوایف
مختلف مورد هدف قرار دادهاند .مناطق شــمال دیالی و حویجه و
برخی روستاهای االنبار شاهد عملیات ترور هستند و انگشت اتهام
بهسمتداعشنشانهمیرود.جبارالمعموری،فرماندهحشدشعبی

اعالم کرد که داعش ترور مخالفان خود را در منطقه حوض حمرین
آغاز کرده است .او گفت :آنچه اتفاق میافتد احیای استراتژی است
که گروه تروریستی القاعده بعد از سال  ۲۰۰۶آن را در پیش گرفته
اســت .داعش اخیرا برخی شخصیتهای معروف در شمال شرق
بعقوبه را هدف قرار داده که برخی از آنها از عشایر هستند و برخی
دیگر از شخصیتهای معروف هستند .نیروهای امنیتی اخیرا اعالم
کردند که داعش حمالتی را در روستاهای اطراف حویجه انجام داده
که شخصیتهای عشایر را هدف قرار داده است.

پاورقی

نویسنده :آلن فرانسس
ترجمه :زهره قلیپور
قسمت پنجاهم

در گرگ و میش
عقل سلیم آمریکایی

ترامپ نخستین عوامفریبی اســت که در رأس حکومت ما قرار گرفته است ،او هیچ حرمتی
برای نهادهای دموکراتیک آمریکا قائل نیســت .اعضای دولت او در پی وضع قانون جدیدی
هســتند که از رهگذر آنها محدودیت بیشتری بر مطبوعات وارد خواهد شد و بر روند کنگره
تأثیر خواهند گذاشت تا از میزان فشارها و قیودی که دموکراسی را از تبدیل شدن به حکومت
مطلقه بازمیدارد ،بکاهند .بدتر از همه این اســت ،هیچ حاکم مستبدی یافت نمیشود که
ترامپ با او مراوده نداشــته باشد و نخواهد با او همچشمی کند .پوتین در روسیه ،اردوغان در
ترکیه ،السیسی در مصر ،مودی در هند ،و دوترته در فیلیپین از این دسته هستند .او از مارین
لوپن و نوفاشیست در فرانسه حمایت کرده و حتی تعابیر خوبی درباره کیم جونگ اون در کره
شمالی به کار برده است.
افــراد زیادی از انگیزهها ،وضعیت روانی ،و عالئم روانپریشــانه و احتمالی ترامپ در ترس و
نگرانی به ســر میبرند .به نظرم این ترسها نابجاست .اینکه ترامپ تا چه اندازه احمق است،
یا زیرک اما احمقنماســت ،یا یک ابله خوشاقبال یا شاید ترکیبی از این هر سه است ،مهم
نیست .آنچه قویا اهمیت دارد متوقف کردن اوست .این توقف ،همین حاال پیش از اینکه خیلی
دیر شود باید صورت گیرد .لحظه خطیری است از این جهت که موقع آزمون روح آمریکایی
فرارسیده است–یا دموکراسی خود را در برابر تهاجم ترامپ حفظ میکنیم یا آن را از دست
خواهیم داد -.در سال  2000وقتی تیم بوش/چنی قدرت را در دست گرفتند ،خود را شاهد
ظهور فاشیسم از نوع آمریکایی میدانستم ،دوستانم مرا دست میانداختند و میگفتند بیخود
شیون و زاری سر دادهام .حاال آن دوستان به اندازه خود من دچار بیم و هراس هستند .طرفه
آنکه نورمن اورنستین ،هوشیارترین و مخالفخوانترین ناظر سیاسی در واشنگتن نیز دچار
وحشت شده است« .ما یک رئیسجمهور متعارف نداریم .شاهد رفتاری هستیم که میتواند
ما را در سراشیبی قوانین جنگی یا قدرت مطلقه بیندازد ».باید علیه ترامپ خیزش کنیم ،وگرنه
او دموکراسی ما را مغلوب خواهد کرد.
استثنایی بودن لزوما به معنی مطلوب بودن نیست

در میان بســیاری از افرادی که در دوران تاریک ترامپ به ســر میبرند« ،استثناییگرایی
آمریکایی» بهطور چشــمگیر به چیزی در حد خودســتایی تقلیل یافته است و این معنی
مضحک را به ذهن متبادر میکند که ما بهتر ،درســتکارتر ،عاقلتر ،آرمانگراتر ،قویتر،
باهوشتر ،مالیمتر ،منصفتر ،کمتر خودخواه ،سختکوشتر ،و سخاوتمندتر از سایر ملتها
هستیم .ایاالت متحده صورتی متعالی از خود به دست داده است؛ سرزمین فرصتها با بهترین
سیستمهای اقتصادی ممکن ،بهترین نهادهای سیاســی ،بهترین مردم و خواستنیترین
نیــات و اهداف .افزون بر این میتوان رگههایی از دعــاوی مذهبی را هم به آن اضافه کرد :ما
ملت خداوند هستیم ،مشیت الهی با ماســت و به هزاره مسیحی راه میبریم .بسیاری از این
الف و گزافهها زمانی صحت داشتند ،اما از آن ایام گذشته است .استثناییگرایی آمریکایی از
خوشاقبالی ،تهور ،زیادهخواهی ،قساوت ،ابتکار ،و تصادفهای تاریخی گذر کرده و رسالت
خود را کمالیافته میداند .ایاالت متحده با تصاحب یک قاره و تبدیل شــدن زودهنگامش
به غنیترین ،پیشرفتهترین و قدرتمندترین کشور جهان توانست به نقطهای نیل کند که از
«سرنوشت آشکار» –که عبارتی گویاست -انتظار داشت .اما این امتیازات یک روی منفی هم
دارد .ایاالت متحده اغلب برای دســتیابی به تعالی اقتصادی ،نظامی ،و سیاسی  -خواسته یا
ناخواسته  -آن دسته از آموزههایی که وعدهاش را میداد ،زیر پا گذاشت.
همچنین استثناییگرایی آمریکایی اوهام جمعی ما را شدت میبخشد .لذا چشم ما در برابر
واقعیت بسته میشود و قدرت پاســخگویی به بحرانهای موجود را از دست میدهیم .این
پیشفرضکهماعاقلترازسایرکشورهاهستیممانعیادگیریماازآنهامیشود.اینپیشفرض
کهماقویترازآنچهبهنظرمیرسدهستیم،موجبمیشودتالشیعبثبرایادارهجهانبهکار
بندیم .فرض اینکه از حیث اخالقی سرآمد هستیم؛ حالآنکه سایرین غالبا نگاهی ناخوشایند
به ما دارند و ما را به گمراهی میکشاند .تصور اینکه خودکفا هستیم ،مانع میشود تا با سایر
کشورها برای حل مشکالت جهانی _ مشکالتی که تنها از خالل عملکرد جمعی میتوان برای
آنها چارهجویی کرد_ همکاری کنیم .احســاس پیروزمندی مفرط ،قومگرایی ،ملیگرایی
غیرمحافظهکار مخربترین عوامل استثناگرایی نوین آمریکایی بودهاند[ .در این خیالیم که]
تنها در جنگهای عادالنه شرکت میکنیم ،دالیل خود را غیرخودخواهانه ارزیابی میکنیم
و معتقدیم جنگ را بر اساس انصاف پیش میبریم ،بنابراین هر جنگی که به آن پا میگذاریم
را منصفانه ،دیگرخواهانه ،و عادالنه قلمداد میکنیم[ .تصور میکنیم] یک رسالت مدنی بر
دوش داریم و آن اینکه آموزگار ،واعظ ،و پاسبان دنیا باشیم ،ازاینرو مردم سایر کشورها قدردان
نوعدوستی فروتنانه ما هستند و برای دخالتهای ما در امور خود آغوش میگشایند[ .خیال
میکنیم] پایان (موقت) جنگ سرد ،مصداقی بر راستکرداری و استحقاق ما برای تنظیم راه و
رسم زندگی سایرین بود .پس حاال باید یک «امپراتوری آمریکایی» بنا نهیم که بر دموکراسی
فراگیر و اقتصاد آزاد جهانی استوار باشد و دورترین نقاط زمین را نیز فرا بگیرد.

